
Dagsorden bestyrelsesmøde #5 
Beder-Malling dagtilbud 14. januar 2021 

Sted:  Via ”Teams”, vil formanden prioritere i dagsordenen. 

Tidspunkt:  19:15 – 20:30 

Forplejning:  ”Bring your own” 

Ordstyrer:  Lars 

Referent:  Vælges på mødet 

Forberedelse: Evt. vedhæftede materiale 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Valg af referent 

 

3. ”Set og hørt – siden sidst” 
 

Baggrund og formål 

Hvad er jeg optaget af, blevet inspireret at, hørt siden sidst, som kan have interesse for 

dagtilbuddets bestyrelse? 

Formål med punktet 

Kvalificering af dagtilbuddets arbejde  

Metode  

Dem der har noget på hjerte, byder kort ind. Der afsættes max. 15 minutter til dette punkt. 

 
4. Opdatering på Corona-situationen – opfølgning fra sidst 
 

Baggrund og formål 

Vi går nu en vinter i møde - stadig med Corona-restriktioner i de enkelte afdelinger.  

Formål med punktet 

At få en up-date på hvad status er i de enkelte afdelinger og om bestyrelsen har 

anbefalinger til afdelingerne for den tid vi går i møde. 



Desuden hvordan fastholder vi de gode og positive måder at arbejde på, som vi har lært i 
forbindelse med Corona. Lad os høre de gode historier. 
 
Desuden nysgerrighed på og debat om forældrearbejdsdage i afdelingerne i disse Corona-
tider 
 
På sidste bestyrelsesmøde aftaltes det, at punktet indtil videre skulle være et fast punkt 
 
Metode  
Info. fra Keld om sidste nyt (herunder udskudte projekter i Børn og Unge) og evt. fra 
bestyrelsesmedlemmerne 
 

Forberedelse 

Ingen 

 

5. Udkast til ramme for dagtilbudsanalysen herunder den fremtidige organisering i 

dagplejen 

 

Baggrund  

Dagtilbudsanalysen er i høring – skal vi have høringssvar afsted? 

 

Formål med punktet 

At materialet bliver læst og vi finder ud af om bestyrelsen skal have et høringssvar afsted. 

Der er deadline fredag den 18. januar kl.: 12:00 for indsendelse af høringssvar. Særligt 

dagplejen bør have opmærksomhed. (side 8-12 i sammenfatningen). På side 12 i 

sammenfatningen er der skitseret forskellige muligheder for dagplejens organisering og 

den er særlig relevant for Beder-Malling dagtilbud, da dagplejen er udfordret af en ikke 

bæredygtig økonomi. 

 

Metode 

Oplæg fra Keld, debat og beslutning g om evt. høringssvar 

Forberedelse 

Læs det vedhæftede materiale (I behøver ikke læse den store rapport – men meget gerne 

sammenfatningen. Jeg skal selvfølgelig nok forklare det der evt. skal ”oversættes”. 

 


